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VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 
 
 
 

Článek I. 
Základní ustanovení 

 
[1]  Všeobecné nákupní podmínky (dále též jako „VNP“) se ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 
závazkové vztahy (Řím I) řídí právem České republiky a upravují ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 
zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku České republiky (dále též jako „OZ“) práva a 
povinnosti společnosti BALSTER, s.r.o. (dále též jako „Kupující“) a jejích dodavatelů (dále též jako 
„Prodávající“) koupě zboží za účelem jeho prodaje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným 
provozovatelům živnosti (velkoobchod) (dále též jako „Zboží“) na základě návrhu Kupujícího na 
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. OZ (dále též jako „Objednávka“).  
 
[2]  Potvrzením Objednávky Prodávající uzavírá s Kupujícím kupní smlouvu, jejíž nedílnou součástí 
jsou ustanovení VNP (dále též jako „Smlouva“), která jsou závazná pro obchodní případ založený  
potvrzením  Objednávky  ve  smyslu  ustanovení  §  1740  OZ.  Uzavřou-li Prodávající a Kupující (dále 
též společně jako „Účastníci“) Smlouvu zavazující je dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu 
s odkazem na VNP, je ujednáno, že Kupující může VNP v přiměřeném rozsahu ve smyslu ustanovení 
§ 1752 OZ změnit; je však povinen změnu Prodávajícímu jeden měsíc přede dnem účinnosti změny 
písemně oznámit doporučeným dopisem do sídla Prodávajícího s tím, že Prodávající je oprávněn 
Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od 
jiného dodavatele, přičemž taková lhůta nesmí být kratší šesti měsíců ode dne doručení výpovědi 
Kupujícímu, pokud se účastníci vzhledem k okolnostem nedohodnou jinak.   
 
[3]  V případě rozporu mezi ujednáními Smlouvy a ustanoveními VNP mají ujednání Smlouvy  ve  
smyslu  ustanovení  §  1751  odst.  1  OZ  přednost  před  ustanoveními  VNP.  Vztahy mezi 
Účastníky, které nejsou upraveny Smlouvou nebo VNP se řídí příslušnými ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů (zejména OZ) České republiky.  

 
 

Článek II. 
Objednávání Zboží 

 
[1]  Objednávka Kupujícího může být doručena Prodávajícímu prostřednictvím držitele poštovní 
licence (zpravidla Slovenská pošta, a.s., IČ: 36 631 124 ), nebo prostřednictvím dálkového přenosu 
elektronických dat (telefax, e-mail, datová schránka) nebo ústně (telefon). Byla-li Objednávka učiněna 
a přijata ústně nebo elektronicky, jsou si Účastníci povinni bez zbytečného odkladu vydat písemné 
potvrzení.  
 
[2]  Objednávka Kupujícího může být pro ujištění Prodávajícího učiněna jako neodvolatelná, bude-li to 
v ní výslovně vyjádřeno; i když je Objednávka Kupujícího neodvolatelná, lze ji zrušit, pokud zrušovací 
projev Kupujícího dojde Prodávajícímu před doručením Objednávky nebo alespoň ve stejný den (§ 
1737 OZ). Potvrzení Objednávky lze zrušit, dojde-li zrušovací projev Prodávajícího Kupujícímu 
nejpozději ve stejný den jako potvrzovací projev Prodávajícího k Objednávce (§ 1742 OZ).  
 
[3]  Objednávka učiněná ústně či písemně vůči přítomnému Prodávajícímu musí být potvrzena bez 
zbytečného odkladu vzhledem k jejímu obsahu a okolností, za nichž byla učiněna (§ 1734 OZ). 
Objednávka učiněná v písemné formě vůči nepřítomné osobě musí být přijata ve lhůtě uvedené v 



objednávce; není-li lhůta uvedena, lze Objednávku potvrdit v době přiměřené povaze navrhované 
smlouvy a rychlosti prostředků, jež Kupující použil pro doručení Objednávky (§ 1735 OZ).  
 
[4]  Kupující v Objednávce uvede zpravidla následující údaje: 
 

a) identifikační údaje (tj. obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, kontaktní telefon nebo e-mailovou 
adresu);  

b) kód Zboží dle katalogu Prodávajícího, popřípadě jeho popis, normu, množství objednávaného 
Zboží podle jednotlivých katalogových položek;  

c) místo a čas dodání Zboží;  
d) jméno a příjmení osoby oprávněné převzít Zboží; nebude-li osoba uvedena, Zboží může být 

předáno kterémukoliv zaměstnanci Kupujícího); 
e) údaj o záruční době počítané ode dne převzetí Zboží dle ustanovení čl. IV. VNP;  
f) datum vystavení Objednávky a podpis osoby oprávněné Objednávku vystavit (popř. otisk 

razítka). 
 

[5]  V případě, že některé údaje v Objednávce budou neúplné nebo nejasné, kontaktuje Prodávající 
Kupujícího a ten údaje doplní. Doplněním se Objednávka považuje za úplnou a jasnou. Úplnou 
Objednávku Prodávající znovu v aktualizovaném znění potvrdí.  
 
 

Článek III. 
Cena Zboží 

 
[1]  Zvláštní náležitostí Objednávky je  ve smyslu ustanovení  § 1726 věta druhá OZ údaj o ceně Zboží 
a její obchodní paritě, na nichž se Účastníci dohodli. V případě nejasností či dvojího výkladu v otázce 
zákonné domněnky uzavření Smlouvy bez ujednání ceny, má se za to, že Kupující považuje ujednání 
ceny a její obchodní parity za náležitosti, které jsou předpokladem uzavření Smlouvy a že Smlouva z 
titulu nedostatku takové náležitosti uzavřena nebyla.  
 
[2]  Nebude-li ujednáno jinak, rozumí se sumarizačním číselným cenovým údajem v Objednávce cena 
Zboží podle podmínky INCOTERMS 2013 - CIP (doprava a pojištění hrazeno a zajišťováno  
Prodávajícím)  do  místa  adresou  Boženy  Němcovej  8,  Bratislava  811  04,  Slovenská republika, 
včetně DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy aktuálně v době zdanitelného 
plnění, pokud v potvrzené Objednávce není ujednáno jinak.   
 
 

Článek IV. 
Převzetí Zboží 

 
[1]  Účastníci si sjednávají převzetí Zboží ve smyslu ustanovení § 1965 OZ, přičemž přebírací řízení 
musí být provedeno nejpozději do třiceti dnů ode dne obdržení Zboží v místě sjednaném pro jeho 
dodání, pokud ve Smlouvě nebylo  s ohledem na okolnosti ujednáno jinak. Převzetím Zboží Účastníci 
rozumějí jeho fyzickou a technickou prověrku co do úplnosti, nepoškozenosti a funkčnosti; Zboží je 
považováno za převzaté bez vad, je-li Smlouvou sjednaná dodávka úplná, nepoškozená a funkční.  
 
[2]  Nastanou-li  okolnosti  k tomu  zřetele hodné, mohou  si  Účastníci  lhůtu pro převzetí dodávky 
sjednat ve Smlouvě odlišně od čl. V. odst. 1 VNP; sjednávají-li si však lhůtu delší než upravují  VNP, 
mohou tak učinit pouze za předpokladu, že to vyžaduje povaha plnění podle Smlouvy; zejména v 
případech, při nichž kontrola funkčnosti Zboží může být provedena až u odběratele Kupujícího nebo 
po jeho zapracování do výrobku, apod.  

 
 

Článek V. 
Platební podmínky  

 
[1]  Splatnost daňového dokladu - faktury činí ve smyslu ustanovení § 1963 odst. 1 věta druhá OZ 
třicet dnů ode dne bezvadného převzetí Zboží; pokud ve Smlouvě nebylo s ohledem na okolnosti 
ujednáno jinak.  
 



[2]  Nastanou-li okolnosti k tomu zřetele hodné, mohou si Účastníci lhůtu pro splatnost kupní ceny  
sjednat  ve  Smlouvě odlišně od čl. V. odst. 1 VNP; sjednávají-li si však lhůtu delší než upravují VNP, 
mohou tak učinit pouze za předpokladu existence takových okolností jako předvídaných v ustanovení 
čl. IV. odst. 2 VNP.  
 
[3]  Kupní cena bude uhrazena bezhotovostně a ve smyslu ustanovení § 1957 OZ je uhrazena 
připsáním peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb (banka) Prodávajícího.  
 
 

Článek VI. 
Dodací podmínky 

 
[1]  K řádnému splnění dodávky dle Smlouvy se ve smyslu ustanovení § 1954 OZ (místo plnění) 
vyžaduje, aby Zboží bylo dodáno Prodávajícím do sjednaného místa dodání. Místem dodání Zboží je 
místo sjednané Smlouvou. Nelze-li místo dodání zjistit ze Smlouvy, povahy závazku nebo z účelu 
plnění, je ujednáno, že platí podmínka INCOTERMS 2013 - CIP (doprava a pojištění hrazeno a 
zajišťováno Prodávajícím) do místa adresou Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04, Slovenská 
republika.  
 
[2]  K řádnému splnění dodávky dle Smlouvy se ve smyslu ustanovení § 1958 OZ (čas plnění) 
vyžaduje, aby Zboží bylo dodáno Prodávajícím ve sjednaném čase dodání i bez nutnosti vyzvání 
Kupujícím, přičemž Prodávající se zavazuje dát Kupujícímu avízo nejméně tři pracovní dny přede 
dnem dodání Zboží. Nelze-li čas dodání zjistit ze Smlouvy, povahy závazku nebo z účelu plnění, je 
ujednáno, že Kupující může požadovat dodání ihned a Prodávající je povinen splnit Objednávku bez 
zbytečného odkladu. Bude-li ve Smlouvě pro určení času užito následujících nejednoznačných výrazů, 
rozumí se jimi ve smyslu ustanovení § 1959 OZ  
 

a) „začátek období“ - prvních deset dnů předmětného období; 
b) „polovina měsíce“ - období od 10. do 20. dne předmětného měsíce,  
c) „polovina čtvrtletí“- druhý měsíc předmětného čtvrtletí,  
d) „konec období“ - posledních deset dnů předmětného období,  
e) „ihned“ - doba do pěti dnů od rozhodného okamžiku (zpravidla uzavření Smlouvy).  

 
[3]  Společně s dodaným Zbožím předá Prodávající Kupujícímu i  
 

a) dodací list, v němž bude uvedena přesná identifikace dodaného Zboží co do druhu a jeho 
množství, popř. další údaje potřebné pro rozlišení jednotlivých položek dodávaného Zboží; 

b) doklady potřebné k převzetí a k použití Zboží (atesty, apod.). 
 
[4]  Kupující  je  povinen  Prodávajícího  neprodleně  informovat  o  jakékoliv  změně  v adrese dodání 
či jiných změnách, které mohou mít vliv na splnění závazků Prodávajícího. Prodávající neodpovídá za 
škody způsobené Kupujícímu nesprávným nebo opožděným dodáním Zboží a Kupující se zavazuje 
uhradit škodu Prodávajícímu, byly-li takové škody způsobeny porušením povinnosti Kupujícího podle 
tohoto článku.  
 
[5]  Nebezpečí vzniku škody na Zboží přechází na Kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ 
okamžikem převzetí Zboží dle čl. IV. VNP; týž následek nastane, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s 
ní Prodávající umožnil již nakládat. Má-li Kupující převzít věc od dopravce, nepřechází na Kupujícího 
nebezpečí škody předáním věci dopravci v místě sjednaném Smlouvou jako místo dodání ve smyslu 
ustanovení čl. VI. odst. 1 VNP.  
 

 
Článek VII. 

Záruka za jakost; reklamace 
 

[1]  Na  Zboží  Prodávající  poskytuje  Kupujícímu  záruku  za  jakost  ve  smyslu  ustanovení  § 2113 
OZ. Prodávající se zavazuje, že, pokud se Účastníci ve Smlouvě nedohodnou jinak, Zboží bude po 
dobu tří let ode dne obdržení Zboží Kupujícím v místě a čase dodání způsobilá k použití pro obvyklý 
účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.   
 



[2]  Při obdržení Zboží je Kupující povinen zkontrolovat obal Zboží a provést vizuální kontrolu Zboží, 
je-li to vzhledem ke způsobu balení možné. Nesprávné množství a zjevné vady je Kupující povinen 
oznámit Prodávajícímu způsobem sjednaným pro doručení Objednávky ihned, nejpozději však do 
dvou pracovních dnů od obdržení Zboží. V oznámení je Kupující povinen vady přiměřeným způsobem 
co do druhu a množství popsat.    
 
[3]  Kontrolu splnění podmínek záruky za jakost z hlediska úplnosti, nepoškozenosti a funkčnosti 
provede Kupující při převzetí Zboží dle ustanovení čl. IV. VNP. O provádění úkonů převzetí Zboží 
uvědomí Prodávajícího způsobem sjednaným pro doručení Objednávky nejpozději tři pracovní dny 
přede dnem konání kontroly, aby mohl Prodávající využít svého práva účastnit se převzetí osobně 
nebo prostřednictvím svého zmocněnce.  
 
[4]  Je-li Zboží vadné ve smyslu ustanovení § 2099 OZ, má Kupující právo  
 

a) žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady; nebo 
b) žádat odstranění vady opravou věci; nebo 
c) žádat přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo  
d) odstoupit od Smlouvy;  

přičemž právo volby náleží ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 2 OZ Kupujícímu.  
 
 

Článek VIII. 
Závazek důvěrnosti 

 
[1]  S  ohledem na potřebu výměny technických informací tvořících součást obchodního tajemství  
Účastníků  se  tito  pro  jejich  využití  a  současně  zabránění  jejich  nežádoucího  rozšíření dohodli 
na tom, že si vydají informace potřebné k realizaci obchodních vztahů s tím, že je považují za důvěrné 
ve smyslu ustanovení § 2985 OZ; v tomto smyslu se zavazují k důvěrnosti.     
 
[2]  Závazek důvěrnosti znamená, že oba Účastníci se zavazují použít důvěrné informace pouze pro 
účely Smlouvy, držet v tajnosti jejich obsah, zamezit přístupu třetím osobám k nim a zajistit všechna 
opatření k zabránění jejich dalšího rozšíření. 
 
[3]  Za důvěrné informace Účastníci považují všechny obchodní a technické detaily, výkresy, modely, 
vzory, vzorky a podobné předměty.  
 
 

Článek IX. 
Sankce; náhrada škody 

 
[1]  Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. OZ za dodávku 
Zboží neprovedenou řádně a včas ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 1 a 2 VNP alternativně  
 

a) smluvní pokutu 
i) ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) za každý započatý den prodlení z hodnoty 

dodávky Zboží, s níž se v prodlení ocitl; 
ii) v naturální podobě ve smyslu ustanovení § 2048 věta druhá OZ dodávkou Zboží 

obdobného druhu dle volby Kupujícího v hodnotě dodávky Zboží, s níž se v prodlení ocitl; 
přičemž právo volby mezi smluvní pokutou peněžitou a naturální náleží Kupujícímu;  

 
b) náhradu škody vzniklou z právních sankcí uplatněných vůči Kupujícímu ze strany jeho 

odběratelů v souvislosti s porušením smluvně převzaté právní povinnosti Prodávajícím podle 
Smlouvy;  

 
přičemž právo volby mezi smluvní pokutou a náhradou škody náleží Kupujícímu.  
 
[2]  Kupující  se  zavazuje  uhradit  Prodávajícímu  ve  smyslu  ustanovení  §  2048  a  násl.  OZ 
smluvní pokutu za pozdní úhradu daňového dokladu - faktury ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) za každý započatý den prodlení z hodnoty kupní ceny, s jejíž úhradou se v prodlení ocitl.  
 



[3]  Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. OZ náhradu  
škody  vzniklou  z titulu  vícenákladů  Prodávajícího  z titulu  porušením  smluvně  převzaté právní 
povinnosti Kupujícím k informování Prodávajícího ve smyslu ustanovení čl. VI. odst. 4 VNP.  
 
[4]  Smluvní pokuty a náhrady škod jsou splatné do deseti dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
straně ze smluvní pokuty nebo z titulu náhrady škody povinné. Účastníci jsou oprávněni započíst 
nároky ze smluvních pokut a náhrady škody na jiné vzájemné uhrazovací povinnosti.  
 
[5]  Porušení  smluvně  převzatých  závazků  dle  Smlouvy  (včetně  VNP)  nepodléhá  sankcím podle 
čl. IX. VNP v případě zásahu vyšší moci po dobu trvání poruchy.  
 
 

Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

 
[1]  VNP upravují pouze vztahy společnosti BALSTER s.r.o. související s nákupem Zboží.  
 
[2]  Případné spory ze Smlouvy se Účastníci zavazují řešit smiřovacím jednáním; pro případ 
nedosažení mimosoudního narovnání je ujednáno, že ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 97/1963 
Zbierky zákonov Slovenskej republiky a § 87 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sbírky zákonů České 
republiky je ujednáno, že rozhodným právem je právo České republiky a místem soudu je věcně 
příslušný obecný soud v Brně, Česká republika (ke dni vzniku závazkového vztahu Městský soud v 
Brně), a pro výklad VPN je autentický text v češtině.  
 
[3]  VNP jsou účinné od dubna 2014.  
 
[4]  Prodávající podpisem Smlouvy přistupuje k ustanovením VNP v plném rozsahu s výjimkou 
odlišných ujednání Smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení čl. I odst. 2 VNP.  
 
 
Na důkaz, že byl ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. OZ s VNP seznámen a souhlasí s nimi, 
připojuje Prodávající svůj podpis.  
 
 
Za Prodávajícího:                    Podpis:  
 
Obchodní firma:    _______________________  
 
Jméno, příjmení, funkce:   _______________________  
 
Datum:         _______________________     _______________________ 


